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 رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست
 مقدمه:

ون نظام مهندسی و كنترل نامه اجرائی قانینیآ 28 و 26 ،21 ،11در اجراي مواد  شهرسازي وزارت راه و

هاي ورود به حرفه مهندسان به برگزاري آزمون نسبت با همکاري سازمان سنجش آموزش كشور، ساختمان

 ،نظارت) هايصالحیتعمران  ،(اجرا و نظارت، طراحی) هايصالحیت معماري ،در هفت رشته مهندسی

 یمکانیکتاسیسات(، ارزیابی، طرح و اجراي بهسازيو  طرح و اجراي گود، پی و سازه نگهبان، اجرا ،محاسبات

شهرسازي، ، (اجراو  نظارت ،طراحی)هاي صالحیت یبرقتاسیسات، (اجراو  نظارت، طراحی)هاي صالحیت

 ماهاردیبهشت  31و  30، 29 يهادر تاریخمهندسی كار ه پروانه اشتغال باخذ  براي ترافیك و بردارينقشه

 اقدام و ضوابط مندرج در این دستورالعملبرابر شرایط بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور  1400سال 

 نماید.می

 

 تعاريف:

 روند:كار میهاي زیر با معانی مربوطه بهبراي اختصار هر یك از عبارت« دفترچه راهنما»ن ای در

 آموزش كشورشركت خدمات آموزشی سازمان سنجش  «:شركت خدمات»

 و شهرسازي استان راهاداره كل «: اداره كل»

 استان ساختمان سازمان نظام مهندسی :«سازمان استان»

 1374قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه «: قانون»

 1390تا 1375ساختمان از سال ي اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل هانامهآیین«: نامهآيین»
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 رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست
  ورود به حرفه مهندسان )پايه سه( هاینام آزمونراهنما و دستورالعمل ثبت

 31/2/1400و  30، 29مورخ 

 

نام، راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمائید، مسئولیت صحت داوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبت

خصوص امكان اخذ پروانه به عهده داوطلب ی الزم درهاسوابق كاری و انجام بررسیاطالعات ورودی و كنترل كلیه 

كار ه باشد، بديهی است در صورتی كه پس از قبولی در آزمون و تشكیل پرونده جهت دريافت پروانه اشتغال بمی

پروانه اشتغال  خصوص اخذسنجی دركنترل سوابق كاری و امكان مشخصات فردی، بامغايرتی در اطالعات وارده 

 باشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.میولیت آن صرفاً بر عهده داوطلب ئمشاهده گردد، مس

 

 

 راهنمای آزمون )ويژه داوطلبان(     

 

 :مدرك تحصیلی -1

 

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صرفًا مدارك مورد تأیید وزارت علوم، آئین 7ماده  مطابق با

 هايقانون رشته 6مطابق ماده  همچنینباشند. تحقیقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیید می

هاي اصلی جزء رشته برداری و ترافیكنقشهبرقی، شهرسازی، سیساتاكانیكی، تمسیساتاعمران، تمعماری، 

 باشند. می

ناپیوسته، كارشناسی با دارندگان مدارك تحصیلی كارشناسی كلیه  هاارزي رشتهمصوبات كمیسیون همبه  با توجه

هاي اصلی و مواردي از ارشد و دكتري فاقد مدرك كارشناسی در رشتههاي اصلی، كارشناسیعناوین متفاوت از رشته

كار در رشته و صالحیت مورد نظر، از طريق اداره ه جهت اطالع از امكان دريافت پروانه اشتغال بقبیل این 

 .مطمئن گردند نامقبل از ثبت خود سكونتكل استان محل 

 تذكر مهم: 

ه به مدرك تحصیلی ، با توجزموننام آدر زمان ثبت نمايند دقت بايستگردد متقاضیان میتاكید میوسیله دينب

سیون یمطابق با آخرين ضوابط و مصوبات كمبه كار مهندسی اشتغال پروانه  اخذشرايط الزم را از حیث امكان خود، 

 آزمون در قبولی و نامثبت صرف موارد، اين قبیل رعايت عدم بديهی است درصورت .دارا باشند هارشته ارزیهم

لم يكن تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناقبولی ايشان ك و كرد نخواهد ايجاد داوطلبان برای را حقی هیچگونه

 نیز ساختمانو كنترل  ملّی مقررات دفترباشد، ضمن آنكه ناشی از آن  بر عهده متقاضی شركت در آزمون می

 بود. نخواهد افراد اينگونه پاسخگوی
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 رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست
 :ایسابقه كارحرفه -2

ورود به حرفه  ونشركت در آزم براياي داقل سوابق كار حرفهح :مهندسان ايحرفه نحوه محاسبه سنوات -2-1

 (1و به شرح جدول شماره ) 1400 ماهارديبهشت  31 تا مقطعدر هر  از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی مهندسان

 .نامه اجرائی قانون(ینيآ 5)مطابق ماده باشد می

نام و شركت در آزمون را د امکان ثبتنننمای احراز 1400ماه ارديبهشت  31تا كه سنوات الزم را  انیمتقاضی توجه:

آنان نام و قبولی در آزمون، قبولی د و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنندار

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهایکن تلقی شده و با لمكان

 (1شمارة)جدول

در صورت  عمران)محاسبات(، های معماری)طراحی( وبه غیر از رشته مهندسان ورود به حرفهآزمون  برايكاردانی  سوابق

سال كامل یك  5 از تاریخ اخذ مدرك كاردانی تا زمان اخذ مدرك مهندسی بازاي هر با رشته آزمون، هم رشته بودن

سال به تناسب در نظر گرفته  5)سنوات كمتر از سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد. 

باشد به عنوان مثال وات كاردانی قابل محاسبه براي آزمون مهندسی نمی، سندر صورت هم رشته نبودن .شود(می

برداري قابل محاسبه براي آزمون عمران و سنوات كاردانی رشته عمران قابل محاسبه براي سنوات كاردانی رشته نقشه

 . یستبرداري نآزمون نقشه

بودن مدارك رشتهنی، جهت اطمینان از همداراي مدرك كاردا انمهندس ورود به حرفهضروري است متقاضیان آزمون 

حاصل  استعالم كتبینام خود قبل از ثبت سکونتاستان محل راه و شهرسازي  اداره كلاز  كاردانی و كارشناسی خود،

 نمایند.

نام و شركت در آزمون د امکان ثبتناحراز ننمای 1400ماه ارديبهشت  31كه سنوات الزم را تا  انیمتقاضی :* تذكر

در آزمون، قبولی آنان نام و قبولی د و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتننداررا 

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهایکن تلقی شده و با لمكان

 :هااعتبار قبولی آزمون -3

باشد لذا ضروري است می از تاريخ آزمون سال 3حداكثر به مدت  مهندسی يهاآزموناعتبار قبولی در كلیه 

 شدگان در آزمون مذكور در مهلت تعیین شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی خود اقدام نمایند.قبول

 گردد.یکن تلقی میلمباشند كان هنام فاقد شرایط الزم براي دریافت پروانقبولی آزمون كسانی كه در زمان ثبت - تذكر

 بعد از اخذ مدرك تحصیلی ه حرفه مهندسان )پایه سه(اي حداقل براي آزمون ورود بسنوات سوابق كار حرفه

 ايحداقل سوابق كار حرفه مقطع تحصیلی ردیف

 سال 3 كارشناسی 1

 سال 2 ارشدكارشناسی 2

 سال 1 يدكتر 3
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 رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست
نامه آئینگردد و ارتقاء پایه طبق برگزار می سهها فقط در پایه به حرفه مهندسان در كلیه رشته هاي ورودآزمون

  .گیردابالغی صورت می هايدستورالعملاجرائی قانون و 

  :صالحیت -4

پس از برداري و ترافیك هاي مهندسی شهرسازي، نقشهمهندسان در رشته زمون ورود به حرفهمتقاضیان آ -1-4

 نمایند.میهاي طراحی و نظارت را دریافت كار مهندسی پایه سه در صالحیته كسب قبولی در آزمون، پروانه اشتغال ب

معماري در  در رشتهبراي اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان  -4-2

هاي و رشته( و اجرا محاسبات ،نظارت)هاي حیتعمران در صال و اجرا(، رشته ، طراحیهاي )نظارتصالحیت

در آزمون به طور جداگانه بایست می (و اجرا طراحی، نظارت)هاي برقی در صالحیتسیساتامکانیکی و تسیساتات

 .مایندنام و شركت نمربوط به آن صالحیت ثبت

مکانیکی و هاي تاسیساتدر رشتهآزمون ورود به حرفه مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی  -4-3

بایست داراي پروانه اشتغال به كار مهندسی گردد و متقاضیان میبرگزار میسه  برقی صالحیت اجرا براي پایهتاسیسات

 صالحیت نظارت باشند.ي دو حداقل پایه

طرح و » هايصالحیتآزمون ورود به حرفه مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته عمران  -4-4

 :گرددبرگزار میبراي متقاضیان داراي شرایط زیر « ارزیابی، طرح و اجراي بهسازي»و  «اجراي گود، پی و سازه نگهبان

 ارشدمتقاضیان باید داراي مدرك كارشناسی ،«سازه نگهبانطرح و اجراي گود، پی و »صالحیت براي اخذ  -4-4-1

نظارت  هايدر صالحیت گرایش خاك و پی و همچنین داراي پروانه اشتغال به كار مهندسیدر رشته عمران یا دكتري 

 محاسبات پایه دو باشند. صالحیت حداقل یا اجراي پایه یك و 

یا دكتري  ارشدمتقاضیان باید داراي مدرك كارشناسی ،«هسازيارزیابی، طرح و اجراي ب»صالحیت براي اخذ  -4-4-2

نظارت یا  هايدر صالحیت و همچنین داراي پروانه اشتغال به كار مهندسی زلزله یا سازه هايرشته عمران در گرایش

 محاسبات پایه دو باشند. صالحیت حداقل اجراي پایه یك و 

  :های آزمون و شكل برگزاری آنهابخش -5

آزمون رشته  .باشدمی ايچهار گزینهو بصورت تستی )به استثناء رشته معماري طراحی(  هارشته میآزمون تما -5-1

 باشد.معماري طراحی بصورت ترسیمی می

 باشد.میباز  كتاببصورت  هارشته میآزمون تما -5-2

 باشد.می %50هاي آن و بخش اههرشت میتما در پایه سه ي ورود به حرفه مهندسانهاحدنصاب قبولی در آزمون -5-3

طرح و اجراي گود، پی » هايصالحیت عمران در رشته هاي ورود به حرفه مهندسانحدنصاب قبولی در آزمون -5-4

 باشد.می %60 «ارزیابی، طرح و اجراي بهسازي»و  «و سازه نگهبان
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 رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست
 :برگزاری آزموننام و ثبتتاريخ  -6

جشنبه ، پن29/2/1400چهارشنبه ورود به حرفه مهندسان به منظور اخذ پروانه اشتغال بکار در روزهاي هاي آزمون

 گردد.میبرگزار  2شماره  بطور همزمان در سراسر كشور به شرح جدولو  31/2/1400و جمعه  30/2/1400

 

 به حرفه مهندسان ورود هايآزمونجدول 

 (2جدول شماره)

 

 

 

 عنوان آزمون رديف
تاريخ 

 نامثبت

تهیه پرينت كارت  تاريخ

شناسايی آزمون از طريق 

 سايتوب

 تاريخ برگزاری آزمون

 )صبح( (اجرامعماری) 1

17/
12/

99  
ی 

ال
25/

12/
99

 

26/2/
14

00
 

ی
ال

28/2/
14

00
 

29/2/
14

00
 

 )صبح( (اجراعمران ) 2

 )صبح(ی )نظارت( مكانیكتاسیسات 3

 )صبح()نظارت(  یبرقتاسیسات 4

 ی )اجرا( )صبح(مكانیكتاسیسات 5

 ی)اجرا( )صبح(برقتاسیسات 6

 معماری )نظارت( )صبح( 7

17/
12/

99  
ی 

ال
25/

12/
99

 

26/2/
14

00
 

ی
ال

28/2/
14

00
 

30/2/
14

00
 

 عمران )نظارت( )صبح( 8

 )صبح(بردارینقشه 9

 )صبح(شهرسازی 10

 )صبح(ترافیك 11

 معماری طراحی )صبح و عصر( 12

17/
12/

99  
ی 

ال
25/

12/
99

 

26/2/
14

00
 

ی
ال

28/2/
14

00
 

31/2/
14

00
 

 )صبح(عمران )محاسبات( 13

 ی) طراحی()صبح(مكانیكتاسیسات  14

 ی) طراحی()صبح(برقتاسیسات  15

 طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان )صبح( 16

 سازی )صبح(ارزيابی، طرح و اجرای به 17
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 رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست
 :نامثبتنحوه  -7

 

اقدام و پس از  www.Inbr.irبه آدرس  هانام آزمونسامانه ثبتنام از طریق داوطلب الزم است نسبت به ثبت -7-1

آزمون و قبول شرایط آن، نسبت به پرداخت هزینه آزمون اقدام نموده و پس از  نامثبت تأیید راهنما و دستورالعمل

، در مهلت مانههمین سانام پرینت تهیه نماید. فرم ثبت نام از طریق از فرم ثبت ،نامنام و انجام ثبتورود به سامانه ثبت

 باشد.نام قابل پرینت میثبت

نترنتی ای پرداخت هزینه آزمون به صورت ،هاي عامل مورد نظربا بانك با توجه به هماهنگی بعمل آمده نکهای توضیح

 پذیرد.انجام می

 باشد. می اختیاريعضویت در سازمان استان ي ورود به حرفه مهندسان هانام در آزمونجهت ثبت -7-2
 

نام، در درج شماره عضویت خود شامل به هنگام ثبتبایست میمتقاضیان درصورت عضویت در سازمان استان  -7-3

كد استان، كد رشته، كد مرتبط و اصلی بودن رشته و شماره سریال مختص استان به شرح زیر در فرم مربوطه دقت 

نام درج نماید كافی نمایند. در صورتی كه متقاضی حتی یکی از اجزاء شماره عضویت خود را به اشتباه در فرم ثبت

نام از طریق مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام اصالح آن در مدت زمان ثبت برايضروریست 

 نماید.
 

 

 شماره عضویت نظام مهندسی:

 

 10-3-0-003256مثال: 

 
 

نام نیز دقت الزم را مبذول نمایند، در صورت نیاز به تغییرات الزم است متقاضیان در تکمیل سایر موارد فرم ثبت -4-7

 بایست از طریق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمایند.می

 
طرح و  ،اجرا ،نظارت ،محاسبات ،طراحیمختلف شامل:  هايدر صالحیتو  هارشتههمه در نام آزمون ثبت -7-5

پذیرد، بدین معنی كه به صورت مجزا صورت می ارزیابی، طرح و اجراي بهسازيو  اجراي گود، پی و سازه نگهبان

همچنین  نام نمایند.ثبت بطور مجزا براي آن صالحیتهر صالحیت الزم است  بودن در در صورت متقاضی داوطلبان

 نمایند. و تا پس از برگزاري آزمون نزد خود نگهداري آزمون را بصورت مجزا تهیه هرنام الزم است پرینت فرم ثبت

 

نام بر روي در مدت ثبت 99و مهرماه 98مهرماه هاي ورود به حرفه مهندسانكنندگان آزموناطالعات شركت -7-6

گیرد تا در صورتی كه داوطلبان آن دوره، متقاضی آزمون آتی نیز باشند، بتوانند فقط با وارد كردن سایت قرار میوب

نام نمایند و دیگر نیازي به آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت و مشخصات شماره عضويت

  -   - - 

یااصلی كدمرتبط كد رشته كد استان

 بودن رشته

شماره سریال 

 استان شخص در

 رقم 6 رقم 1 رقم 1 رقم 2

http://www.inbr.ir/
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مچنین در صورت نیاز به اصالح اطالعات موجود، موارد ن داوطلبان نخواهد بود. های وارد كردن كلیه مشخصات توسط

 نام اصالح نمایند. را در فرم ثبت
 

كارت شناسایی پرینت و  دارشناسایی معتبر عکسكارت  از آنجا كه احراز هویت در جلسه آزمون، از طریق ارائه -7-7

هیه تنسبت به  28/2/1400الی  26/2/1400ها از تاریخ رشته صورت خواهد گرفت، ضروري است داوطلبانآزمون 

 سایت اقدام نمایند.شناسایی آزمون از طریق وبپرینت كارت 
 

باشد، هاي یاد شده تنها یکی از مدارك الزم براي دریافت پروانه اشتغال به كار میكه قبولی در آزمون از آنجا -7-8

و كسب اطالع از نام دستورالعمل و راهنماي ثبتنام ضمن مطالعه دقیق كلیه داوطلبان موظفند قبل از انجام ثبت

از طریق ادارات  هاارزي رشتهسیون همیمصوبات كم كار وهاي صدور پروانه اشتغال بهها و بخشنامهدستورالعمل آخرین

نام اقدام نسبت به انجام ثبتو سپس  هكار مطلع گردیداز كلیه شرایط و ضوابط صدور پروانه اشتغال به استانكل 

نام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی ثبت در صورت عدم رعايت موارد يادشده، صرفمایند. بدیهی است ن

ساختمان نیز پاسخگويی اين گونه افراد و كنترل دفتر مقررات ملّی  و جاد نخواهد كرداي را برای داوطلبان

 نخواهد بود.

( jpg)عکس تمام رخ( را اسکن نموده و بافرمت) 6×4یا  3×4نام یك قطعه عکس بایست قبل از ثبتداوطلبان می -9-7

پیکسل را ذخیره نماید. تصویر داوطلب باید واضح و مشخص  200×300پیکسل و حداقل  300×400و اندازه حداكثر 

 و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه اثر باشد.

هیأت وزیران، یکی از مدارك  5/12/94هـ مورخ  52660ت /160277شماره نامه تصویب 3بر اساس بند  -7-10

 يا كارت معافیت دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظیفهمورد نیاز براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی، 

 بوده و كلیه داوطلبان ذكور موظفند وضعیت نظام وظیفه خود را تعیین تکلیف و مشخص نمایند. 

باید با باشند، حركتی میو  شنوا و يا دارای معلولیت جسمیبینا، كمدسته از داوطلبانی كه كم آن -7-11

هاي به درخواستارائه نمایند.  31/1/1400تاريخ تا ها مدارك خود را مراجعه به ادارات كل راه و شهرسازي استان

 پس از این تاریخ تربیت اثر داده نخواهد شد.

بر اساس وضعیت معلولیت این افراد از سازمان بهزیستی استعالم خواهد شد و در صورت تأیید آن سازمان 

كه در سازمان بهزیستی تشکیل پرونده  یخواهد شد. لذا داوطلبان شرایط مربوط به نوع معلولیت با آنها رفتار

سبت به تشکیل پرونده اقدام بهزیستی محل سکونت خود نسازمان اند ضرورت دارد با مراجعه به نداده

ها توسط سازمان بهزیستی خدمات و تسهیالت الزم نمایند. بدیهی است در صورت عدم تأیید معلولیت آن

 به آنان ارائه نخواهد شد.

 :خدمات و تسهیالت

این براي تر چاپ شده و  ها با حروف درشتبینا در كلیه آزمونبراي داوطلبان كمدفترچه سواالت آزمون 

برابر  2/1هاي تستی با ضریب زمان پاسخگویی آزمون ،حركتیو  جسمیشنوا و كم و داوطلبان داوطلبان

و  جسمیداراي مشکالت  داوطلبانآزمون محل برگزاري تأمین . همچنین شودمی محاسبه وقت عادي

 دراز صندلی مناسب باشد، مجهز به سرویس بهداشتی )فرنگی( ضمن آنکه كه  خواهد بودحركتی به نحوي 

هاي الزم هماهنگی ،الذكرموارد فوقتأمین شود. ضمنًا درخصوص محل استقرار با دسترسی آسان استفاده 

 .گیردصورت میهاي ذیربط با داوطلب و ادارات كل استان
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 رسیدگی به تخلفات: -8

، چنانچه ورود به حرفههاي كنندگان در آزمونفات شركتي رسیدگی به تخلبه استناد دستورالعمل نحوه -8-1

لف توسط مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذكور براي داوطلبی محرز شود و یا صورتجلسه ثبت تخ

هاي آتی ونآزم عوامل اجرایی تنظیم شود، برابر ضوابط ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر، محرومیت از شركت در

 بسته به مورد( منظور خواهد شد.  ) آزمون از یك تا ده دوره

حداقل دوره محرومیت براي موارد تخلف ناشی از استفاده از وسایل الکترونیکی غیرمجاز نظیر دوربین، تلفن  -8-2

دوره آتی  5هاي سازماندهی شده گروهی، محرومیت از شركت در و ... و تخلف تاب، ساعت هوشمندهمراه، تبلت، لب

 ود به حرفه خواهد بود.هاي ورآزمون

)كارت ورود به جلسه، دفترچه سواالت و پاسخنامه و  حداقل دوره محرومیت براي خارج نمودن اوراق امتحانی -8-3

 دوره آزمون ورود به حرفه خواهد بود. 3و رد و بدل كردن پاسخنامه، محرومیت از شركت در  ...(

 شوند. هاي آتی ورود به حرفه محروم مییك دوره آزمون براي سایر مصادیق تخلف، متخلفان از شركت در -8-4

اصالحی آئین نامه اجرائی قانون، با احراز تخلف، براي تعیین  91ماده  "ب"بند  18همچنین به استناد جزء  -8-5

اي هشود. ضمناً چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسیمجازات انتظامی، متخلف به شوراي انتظامی استان معرفی می

هاي داوطلبان هم رشته و در یك حوزه امتحانی به طور علمی و فنی معلوم گردد كه نمرات اكتسابی و پاسخنامه

غیرمتعارف مشابه و یکسان است، با تأیید دفتر مقررات مّلی و كنترل ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به 

بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر  عمل خواهد آمد. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان

 باشد و در صورت احراز تخلف، نظیر موارد یاد شده بشرح فوق عمل خواهدشد.مقررات مّلی و كنترل ساختمان می
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 های استاننام ويژه سازماندستورالعمل اجرايی ثبت

 

یر نسبت به انجام امور و زاستان باید با توجه به دستورالعمل  ساختمان هاي نظام مهندسیسازمان

 رسانی به داوطلبان اقدام نمایند:اطالع

 باشد:خالصه مراحل اجرایی و زمانبندي آزمون به شرح جدول زیر می -1

 
 

 موضوع آزمون تاريخ روز و  رديف

  نام آزمونشروع ثبت 17/12/99 شنبه 1

  نام آزمونثبتپایان  25/12/99 شنبهدو 2

 سایتآزمون بر روي وبورود به جلسه  ارائه كارت شناسایی 26/2/1400 شنبهیک 3

 سایتبر روي وب آزمون ورود به جلسه پایان زمان اخذ كارت شناسایی 28/2/1400 شنبهسه 4

 28/2/1400 شنبهسه 5
هاي رفع رفع نقص احتمالی مندرجات كارت ورود به جلسه در باجه

 پذیر است()درخصوص مواردي كه امکاننقص 

 چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه  6

 31/2/1400و  30/2/1400، 29/2/1400
 برگزاري آزمون

 (1جدول شماره )

نام، الزم است كلیه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع متقاضیان شركت در با توجه به محدودیت زمان ثبت -2

 آزمون مذكور رسانده شود.

 

نترنت دسترسی ندارند در محل سازمان استان ای نام متقاضیانی كه به شبکهدر صورت امکان، شرایط الزم جهت ثبت -3

 )حسب مورد( فراهم گردد.

 
مهندسی به طور كامل  نام الکترونیکی، الزم است شماره عضویت نظامشماره عضویت در فرم ثبت امکان درجبا توجه به  -4

كد مرتبط یا اصلی بودن رشته و شماره سریال مختص استان( در كارت عضویت اعضاء )شامل كد استان، كد رشته، 

 سازمان درج گردد.

 
نام بر روي وب در مدت ثبت 99و مهرماه  98مهرماه  مورخ هاي ورود به حرفه مهندسانكنندگان آزموناطالعات شركت -5

ند فقط با وارد كردن شماره آزمون آتی نیز باشند، بتوانگیرد تا در صورتی كه داوطلبان آن دوره، متقاضی سایت قرار می

نام نمایند و دیگر نیازي به وارد كردن كلیه مشخصات آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت عضویت،

 اصالح نمایند.  نامن داوطلبان نخواهد بود. همچنین در صورت نیاز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبتای توسط
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قابل روئیت سایت ها از طریق وباستان توسط سازمانرسانی به داوطلبان جهت انجام اطالعشدگان آزمون ناماطالعات ثبت -6

با وارد كردن كد كاربر و كلمه عبور  www.inbr.irسایت. بدین ترتیب كه سازمان هر استان از طریق وبخواهد بود

 .شدگان استان خود دسترسی خواهد داشتنامبه اطالعات ثبت  onlineمربوطه به صورت

 

 انتشار نتايج و نحوه بررسی اعتراضات:

سازمان  آموزشی خدمات ها با همکاري شركتوزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را مصروف داشته تا آزمون

و حقوقی با تجربه و شاغل در حرفه ها و مراكز آموزش عالی معتبر و افراد حقیقی سنجش آموزش كشور و دانشگاه

مهندسی ساختمان و آشنا به مقررات ملی ساختمان با استانداردهاي مورد نیاز برگزار شود. در این زمینه توجه به 

 كنند.نام اقدام مینکات زیر ضروري است و كلیه داوطلبان محترم با قبول شرایط یاد شده، نسبت به ثبت

ترین و خبره هاي تخصصی هر رشته متشکل ازهاي ورود به حرفه در كمیتهنهاي آزموسئواالت كلیه رشته

هاي تخصصی هاي معتبر و مطرح كشور و با مشاركت گروهاي و از دانشگاهترین اساتید علمی و حرفهبرجسته

 گردد.هاي نظام مهندسی، طراحی و تدوین میسازمان

ات داوطلبان بخشی از فرایند برگزاري آزمون بوده و پس از ها و رسیدگی به اعتراضدرخواست بازنگري در سوال

سازي و احترام به حقوق داوطلبین، فرصت اظهارنظر درخصوص كلیه سئواالت ها و به جهت شفافبرگزاري آزمون

اند نظرات خود را درخصوص كیفیت سئواالت و ایرادات گردد و خوشبختانه در این چند ساله همگان توانستهفراهم می

حتمالی ابراز نمایند و تالش شده تا همه اطالعات الزم در معرض عموم گذاشته شود تا ارزیابی آن با دقت بیشتري ا

هاي آوري نظرات مربوط به كیفیت سئواالت و با وجودیکه هنوز نتایج منتشر نشده، كمیتهصورت پذیرد. پس از جمع

كنند. در این هاي الزم را معمول و اعالم نظر میتخصصی هر رشته با دقت درخصوص اظهارنظرهاي واصله بررسی

اي كردن سواالت داشته باشند به اي و یا چند گزینهمرحله چنانچه این كمیته نظراتی درخصوص حذف و یا دو گزینه

شود. لکن الغ میجهت مساعدت با داوطلبین و بدون ارجاع به كمیته تجدید نظر مستقیماً براي اعمال در پاسخنامه اب

كنندگان مورد ایراد واقع هستند، كمیته تخصصی ایرادات واصله را االتی كه از طرف شركتنانچه درخصوص سوچ

شود تا در آنجا مجددًا هاي تجدیدنظر و نهایی هر رشته احاله مینپذیرفته باشد، ایرادات و اعتراضات واصله به كمیته

الختام بوده و نتایج حاصله عینًا جهت رقابل تغییر و فصلها نهایی و غیبررسی شود. در این مرحله رأي این كمیته

 ها ابالغ خواهد شد.اعمال در پاسخنامه

اي و علمی كشور و مشهور در رشته مربوطه هستند و ترین اساتید حرفههاي تجدیدنظر نیز مركب از برجستهكمیته

 ن خواهد بود.اآراء آنان غیرقابل اعتراض مجدد توسط داوطلب

سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به تصحیح  یو با توجه به كلید تهیه شده، شركت خدمات آموزشپس از آن 

ها و انتشار نتایج اقدام الزم را معمول خواهد داشت. در این مرحله نیز داوطلبان حق دارند به نحوه تصحیح پاسخنامه

شود و در صورت هر ات همگی رسیدگی میها و موارد مشابه اعتراض كنند. این اعتراضپاسخنامه و یا شمارش پاسخ

 هاي داوطلبان اعمال خواهد شد.گونه تغییر، نتایج آن برروي پاسخنامه

هاي حل مسئله ها و یا راهاي ممکن است سلیقههاي حرفهداوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند كه در همه آزمون

شود مالك اصلی مقررات ملّی وزارت راه و شهرسازي اخذ می هاي ورود به حرفه كه توسطگوناگون باشد. اما در آزمون

هاي حل مسائل مهندسی تالیف و چاپ شده ها و قوانین موجود باالدستی است و نظرات و روشنامهساختمان و آیین

 در سایر كتب اساتید خارجی و یا داخلی لزوماً مورد استناد نخواهد بود.
 ساختمان و كنترل دفتر مقررات ملّی


